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OGI,OSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM

NA SWIADCZENIE USI,UG PEDAGOGA

Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku og1asza
ptzetarg pisemny ofertowy nieograniczony na Swiadczenie uslug pedagoga w powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

l' Nazwa i adres ZamawiajAcego: Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum pomocy
Rodzinie w Szczecinku, adres: ul. wiatracznar,Tg-400 Szczecinek.

2' Tryb udzielenia zam6wienia oraz miejsca, w kt6rych zostalo zamieszczone ogloszenie
o zam6wieniu:
Postgpowanie o udzielenie zam6wienia jest prowadzone w trybie przetarguna podstawie art.
70I Kodeksu cywilnego.
WartoSi zam6wienia nie przekracza kwoty okreSlonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia2004r. Prawo zam6wienpublicznych (Dz.rJ. z20rg r. poz. 19g6 ze zm.).
Miejsce publikacji zapytania ofertowego strona intemetowa Zamawiajqcego
www.pcpr. szczecinek.pl, www.pcpr. szczecinek. ibip.pl

3. Opis przedmiotu zam6wienia:
1) Przedmiotemzam6wienia jest Swiadczenie uslug pedagoga w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Szczecinku, w nastgpuj4cych zakresach (czgsciach):
A) CZ\SC I _ PRZEPROWADZANIE OCEN SYTUACJI DZIECI

UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZAST4PCZYCH ORAZ
W RODZINNYCH DOMACH DZIECKA,

b) czqsc rI - PRowADZENIE poRADNICTwA r rERAprr RoDZTNNEJ
W RAMA CH DZIAI,ALNOSCI PCPR,

C) CZ\SC ilI PROWADZENIE PORADNICTWA W RAMACH
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W TYM PRZECIWDZIAI,ANIA
AZALEZNIENIOM I PRZECIWDZIAN,ANIA PRZEMoCY W RoDZINIE;

2) Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia oraz zakres obowi4zk6w odnosz4cy sig do
przedmiotu zam6wienia, znajduje sig we wzorze umowy, stanowi4cym zal4cznik nr 9
do ogloszenia o przetargu;

3) Przedmiot zam6wienia przez caly czas trwania umowy jest obowiqzany w danym
zakresie wykonywai osobiScie ten sam pedagog, spelniaj4cy wymagania okreslone
w pkt 5 ogloszenia o przetargu;

4) Zamawiajqcy nie dopuszcza lEcznego skladania ofert przez kilku Wykonawc6w lub
wykonywania uslug okreslonych w danym zakresie przezwigcej ni7 jedn4osobg.



4. Oferty czgSciowe:

Zamawiajqcy dopuszcza sl<Nadanie ofert czgsciowychnakazdq czgslzam6wienia odrqbnie.

Wymagania:
1) ktrfre Wykonawca jest obowiqzany spelnid w stosunku do ka2dej czgsci

zamrfwienia:
a) wyksztalcenie: dyplom ukofczenia studi6w II stopnia na kierunku pedagogika.

Osoby, kt6re ukoriczyNy studiaprzed wejSciem w Zycieustawy zdnia2T lipca2005r.
Prawo o szkolnictwie wyZszym (Dz.IJ.22017 r. poz.2lg3 ze zm.) powinny
legitymowai sig ukoriczeniem odpowiednich jednolitych studi6w magisterskich
w zakresie pedagogiki,

b) posiadanie pelnej zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystani z petrni praw
publicznych,

c) posiadanie co najmniej 5-letniego stazu pracy na stanowisku pedagoga,
d) posiadanie co najmniej 3-letniego stahu pracy w instytucjach lub plac6wkach

tealizujqcych zadania na rzecz dziecka lub rodziny. Staz pracy wymieniony
w niniejs4rm przepisie mole by(, zbiehny ze staaem pracy, o kt6rym jest mowa
w pkt lit ,,c", pod warunkiem, 2e z rodzaju stanowiska lub zakresu czynnoSci
wynika6 bEdzie,2e chodzi o sta? pracy,o kt6rym jest mowa w niniejszym przepisie,

e) niekaralnoS6 prawomocnym wyrokiem s4du zaumySlne przestgpstwo lub umySlne
przestgpstwo skarbowe,

f) wypelnianie obowi4zku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowi4zek
w stopniu do Wykonawcy wynika ztytuluegzekucyjnego,

g) Wykonawca nie jest lub nie byl pozbawiony wladzy rodzicielskiej oraz wladza
rodzicielska nie jest lub nie byla mu zawieszonaani ograniczonai

2) kt6re Wykonawca jest obowi4zany spelnid w stosunku do okredlonych czgsci
zam6wienia:

a) w stosunku do zadania okreSlonego w czgsd II wymienionej w pkt 3 ppkt 1 lit ,,b,,
o gloszenia o przetar gu:

sta?pracy co najmniej w 3 latach kalendarzowych, liczonych od dnia I stycznia
do 31 grudnia danego roktt, przez okres nie kr6tszy niz 4 miesi4ce w kazdym
roku kalendarzowym, polegajqcej na pracy z rodzinq,
posiadanie ukofczonych szkoleri obejmuj4cych terapig rodzin, w lqcznym
v{Imiarue nie mniejszym niL 50 godzin oraz posiadanie ukoric zonych szkoleri
w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w l1cznym wymiuze nie
mniejszym niL 50 godzin,

b) W stosunku do zadaniaokreslonego w czgsci III wymienionej w pkt 3 ppkt I lit ,,c',
ogloszenia o przetargu:

stu?pracy co najmniej w 3 latach kalendarzolvych liczonych od dnia I stycznia
do 31 grudnia danego roku,przezokres nie kr6tszy niz 4 miesiqce w danym roku
kalendarzowym, polegaj4cej na interwencji kryzysowej lub przeciwdzialaniu
uzalehnieniom lub przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.
posiadanie ukoriczonych szkoleri w zakresie interwencji kryzysowej lub
ptzeciwdzialaniauzalehnieniom lub przeciwdzialaniaprzemocy w rodzinie lub



3)

daj4cych uprawnienia do prowadzenia terapii kr6tkoterminowej z rodzin4,
w lqcznym wymiarue nie mniej sz ym niz 50 godzin;

Przez sta?pracy, o kt6rym jest mowa w ppkt 1 i 2,
a) w stosunku do staZu pracy wymienionego w ppkt 1- rozumie sig okres zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy lub okres Swiadczenia uslug na podstawie umowy
cywilnoprawnej,

b) w stosunku do stazu pracy wymienionego w ppkt 2 - rozumie sig okres zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, okres Swiadczenia uslug na podstawie umowy
cywilnoprawnej, okres porozumienia w sprawie wolontariatu lub okres powolania
do zespolu interdyscyplinarnego ds. przeciw dziaNaniaprzemocy w rodzinie;

Pruez pojgcie ,,szkolenia", o kt6rych mowa w ppkt 2, rozumie sig takze inne fbrmy
ksztalcenia, jak np. studia podyplomowe, warsztaty, konferencje, seminaria, sympozja;
W celu potwierdzenia, Le Wykonawca spelnia warunki:
a) o kt6rych mowa wppkt I lit,,a" - wykonawcajest obowi qz.a.y przedlohy|dyplom

ukofczenia studi6w II stopnia na jednym z kierunk6w: pedagogika. osoby, kt6re
ukoficzyly studia przed wejSciem w Zycie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wyzszym (Dz.rJ. 22017 r., poz.2lg3 ze zm.) przedstawiai4 dyplom
ukoriczenia odpowiednich jednolitych studi6w magisterskich w zakresie
pedagogiki,

b) o kt6rych mowa w ppkt 1 lit ,,c" i ,d" oraz o kt6rych mowa w ppkt 2lit ,,au tiret 1

i lit ,,b" tiret I - wykonawca jest obowi4zany przedNozy| dokumenty
potwierdzai }ce, 2e wykonawca posiada wymagany staz pracy, dokumenty te
powinny wskazywai, ze rodzaj czynnosci wykonywanych w ramach powyzszego
stazu pracy mial bezposredni zwiqzek z zagadnieniem, kt6rego dotyczq.
Dokumentami tymi s4:

w odniesieniu do stosunku pracy - swiadectwo pracy, a jezeli umowa o praca
trwa, umowa o prac9 i zaSwiadczenie pracodawcy lub oSwiadczenie oferenta
o trwaniu umowy. Powyhszy stetZ pracy moze r6wnie2 zosta| potwierdzony
zaswiadczeniem wystawionym przez pracodawca, okreslajEcym czas i rodzaj
pracy wykonywan ej przez Wykonawcg,
w odniesieniu do umowy zlecenia- umowa zlecenia, kt6r a zo staLa zakonozona,
a je2eli umowa zlecenia trwa, dodatkowo zalwiadczenie zleceniodawcy lub
oSwiadczenie oferenta o trwaniu umowy. Powyzszy sta? pracy moze r6wniez
zostal potwierdzo ny zalwiadczeniem wystawionym przez zleceniodawcg lub
inny upowaZniony podmiot, okreSlai4cym czas i rodzaj czynnosci
wykonywan y ch pr zez Wykonawcg,
w odniesieniu do wolontariatu porozumienie wraz z pisemnym
zafwiadczeniem o wykonywaniu zadan przez wolontariusza, o ktdrym jest
mowa w art' 44 ust' 1 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z20rg r., poz. 450 ze zm.),
do zespolu interdyscyplinarnego ds. przeciw dzialaniaprzemocy w rodzinie - akt
powolania przez w6jta, burmistrza rub prezydenta miasta. w przypadku
odwolania z wy2ej wymienionego zespolu, nalehy dolqczy| stosowny akt
odwolania. Pov,ryzszy stu2 pracy moze r6wnie2 zosta(, potwierdzony

4)

s)



zaSwiadczeniem wystawionym przezupowaZniony podmiot, okreslaj 4 cym czas
powolania Wykonawcy do zespolu interdyscyplinarnego.

c) o kt6rych mowa w ppkt 2lit ,,a" tiret2 ilit ,,b" tiret 1 - Wykonawca jest obowiqzany
ptzedNo2y' zafwiadczenie o ukoriczeniu szkoleri. Zalwiadczenie powinno okre$la6:
przedmiot szkolenia jako posiadajqcy (wedlug nazw lub tematyki szkolenia,
podmiotu szkol4cego, bloku tematycznego w ramach kt6rego odbywa sig szkolenie
albo instytucji organizuj4cej szkolenie lub kieruj4cej na szkolenie) zwiqzekzterapiq
rodzin lub przeciwdziaNaniem ptzemocy w rodzinie, datg i czas trwania szkolenia
w godzinach, instytucjg szkol4c4, podpis osoby upowaznionej oruzco najmniej imigi nazwisko Wykonawcy. W przypadku zaSwiadczenia, w kt6rym czas trwania
szkolenia okreslony jest tylko datqbezwskazania godzin, I dzienszkolenia zostanie
przeliczony na 8 godzin.

Ocena spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu zostanie dokonana wg formuly
spelnia - nie spelnia, w oparciu o zLolone dokumenty.
Z tteSci zalqczonych dokument6w i oSwiadczeri musi wynikad jednoz nacznie, Le
Wykonawca spelnia wyzej wymienione warunki.

6. Wymagane dokumenty i oSwiad czenia:
1) Formularz ofertowy, wypelniony i podpisany przezwykonawc a _ za\4cznik nr l;
2) CV (wraz z numerem telefonu kontaktowego);
3) Kserokopie dokument6w potwierdzajEcych wyksztalcenie, sta| pracy na stanowisku

pedagoga, stu2 pracy w instytucjach lub plac6wkach realizujqcych zadania na rzecz
dzieckalub rodziny, okres dzialalnoSci polegaj4cej na poradnictwie lub terapii rodzinnej
oraz okres dzialalnofici polegaj4cej na interwencji kryzysowej lub przeciw dzjalaniu
uzaleanieniom lub przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (poSwia dczone przez
kandydata za zgodnofi(, z ory ginalem);

4) oSwiadczenie kandydata zawierajqce zgodg na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacji (w oryginal e), zal4cznik nr 2;

5) oSwiadczenie kandyd ata,2enie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne
przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe (w oryginale), zal4cznik nr 3;

6) oswiadczenie kandydata o posiadaniu petnej zdolnoSci do czynnoSci prawnyc h oruz
o korzystaniu z pelni praw publi cznych (w oryginale), zar4cznik nr 4;

7) oSwiadczenie o wypelnianiu obowi4zku alimentacyjnego, (w oryginale), zal4cznik nr
J:

8) OSwiadczenie o niepozbawieniu wladzy rodzicielskiej, jej zawieszeniu lub
ograniczeniu, (w oryginale), zal1czniknr 6;

9) Wykaz okres6w okreSlaj4cych kwalifikacje zawodowe
zal4cznikNr 7;

Wykonawcy (w oryginale),

10) wykaz okres6w stazupracy wykonawcy (w oryginale),zal4cznik Nr g.

7 . Termin realizacji zam6wienia: od dnia 0 I stycznia 2019 r. do 3 I grud nia 2019 r.

lowe wymagania Swiadczenia uslugi:
bgdzie Swiadczona w siedzibie Powiatowego Centrum Po ocy Rodzinie lub innym

mreJscu, oraz w terminach, wskazanych przez zamawiajqcego. zamawiaj1cy zapewni



nieodptatnie pomieszczenia do Swiadczenia usfug) wraz z niezbgdnym wyposazeniem
i dostgpem do medi6w.

9. Forma swiadczenia uslug: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia).

10. Spos6b przygotowania oferfy:
1) w niniejszym postgpowaniu, za wyj4tkiem oferty wtaz z zalqcznikamr, wszelkie

oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane bgd4 faksem na
nr 947137101 lub drog? elektronicztq na adres email: pcprszczecinek@wp,pl, przy
czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna;

2) Wykonawca mohe zwr6ci6 sig do zamawiaj4cego o wyjaSnienie tresci ogloszenia
o ptzetargu. Zamawiajqcy niezwlocznie udzieli wyjaSnieri nie p6Zniej nizna2 dni przed.
uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaSnienie treSci
ogloszenia o przetatgu wplynie do zamawiaj4cego nie p6aniej niz do korica dnia,
w kt6rym uplynie polowa wznaczonego terminu skladania ofert;

3) Do kontaktowania sig z Wykonawcami, Zamawiajqcy upow u2nia:Joanng Herrmann tel.
947 137 106, fax. 947 137 t}t ;

4) ofertg nale2y umiesci6 w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

,rPowiatowe Centrum pomocy Rodzinie
ul. Wiatraczna I

78-400 Szczecinek'n
oraz dopiskiem zprawym dolnym rogu koperty:

,rOferta na Swiadczenie uslug pedagoga"

UWAGA: Zamawiajqcy nie
z nieprawidlowego oznakowania
w niniejszym punkcie;

ponosi odpowiedzialnoSci za zdarzenia wynikaj4ce
opakowania lub braku kt6rejkolwiek informacji podanych

5) Oferta powinna zostat sporz1dzona w formie pisemnej, czTrtelnie,w jgzyku polskim.
6) Do oferty Wykonawca zalqcza wymagane dokumenty wymienione w ogloszeniu

o przetargu;
7) oferta musi by6 podpisana przez Wykonawca lub osobg/osoby posiadaj*ce

pelnomocnictwo;

8) Podpis nale?y zloLy| w spos6b umoZliwiaj4cy identyfikacjg osoby skladaj4c ej go, tzn.
czylelny podpis zawieraiqcy imig i nazwisko lub opatrzony pieczgcr4 imienn?.

9) W ptzypadku, gdy ofertg podpisuje osoba posiadaj4ca pelnomocnictwo, musi ono
zaw ieru6 zal<r e s upelnom o cni eni a ;

10) w ptzypadkuzlo2eniakopii petnomocnictwa - musi ono byi potwierdzo ne ,,zazgodnoS6
z oryginalem" przez Wykonawcg;

1 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo1eniemof'ertv:
12) Wykonawcamole zloZy| tylko jedn4 ofertg;

leca sig, aby:



a) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekScie oferty (iw zalycznikach do
oferty) byly parafowane przez osobg upowaznion4 do reprezentowania
Wykonawcy lub posia dajqcqpelnomocnictwo,

b) ku2da zapisana strona oferty (wraz z zaNqczniknmi do oferty) byla parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,

c) kartki oferty byly spigte.
14) Wykonawca moZe przed uplywem terminu skladania ofert zmienid lub wycofai ofertg.

O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomii
Zamawiaj4cego, przed uplywem terminu do skladania ofert. pismo nale1y ztozyc
w kopercie oznaczaj}c odpowiednio ,,zmiana oferty/ wycofanie oferty na Swiadczenie
uslug pedagoga";

15) ofertg zloaon4po terminie skladania ofert Zamawiaj4cy odrzucasig bez otwierania.

11. Miejsce i termin zlotenia oferty:
ofertg zlotyc nale?y w formie pisemnej osobiscie w sekretariacie jednostki w godzinach od
804 do 1504lub przesNacna adres: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie, 7g-4x|Szczecinek
ul' Wiatraczna l,w terminie do godz. 1509 dnia 12.12.2018 r. w przyp adku zNoLenia oferty
za poSrednictwem operatora pocztowego, liczy sig data i godzina wplywu ofbrty do
Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie.

12, Odrzucenie oferty Wykonawcy:
oferta zostanie odrzucona zniniejszego postgpowania w przypadku:
r) zlohenia oferty po uplywie terminu do skladania ofert;
2) zloaenia oferty przez wykonawca, kt6ry nie spelnia wymog6w okreSlonych

w ogloszeniu;

zNoaenia oferty o wartosci przer<raczajqcej kwotg, kt6r4 zamawiajqcy zamierza
ptzeznaczyt na rcalizacjg zam6wienia (kwotE tg Zamawiajqcy poda do wiadomoSci
Wykonawc 6w przed przyst4pieniem do otwarcia ofert) ;
nie spelnienia przez wykonawca wymog6w formalnych warunk6w udziaNu
w postgpowaniu, w tym nie dol4czono do niej wymaganych dokument6w lub
oSwiadczeri,lub zlohenia ich w formie innej nizprzewidziana w ogloszeniu o przetargu;
ni ezgo dno S ci o ferty z niniej szy m zap5rtaniem;
ztoaenia ptzez Wykonawca ral4co niskiej ceny w stosunku na realizacjg przedmiotu
zam6wienia. Ocenarrt?co niskiej ceny nalely do Zamawiajqcego,kt6ry dokonuje oceny
w oparciu o doSwiadczenie wynikaj4ce ze zlecania przez Zamawiajqcego uslug
o podobnym charckterue.

3)

4)

s)

6)

13. Kryteria oceny ofert:
l) Zamawiajqcy dokona oceny niepodlegaj4cych odrzuceniu ofert analizuj4c je w spos6b

odrgbny w odniesieniu do kazdej z poszczeg6lnych trzech czEkci zam6wienia
wynikaj 4cy ch z o gloszenia o przetar guna podstawie nastgpuj 4cych kryteri6w:
a) Cena- 50%o,

goga

ienionej w pkt 3 ppkt I lit ,,a,'ogloszenia o przetargu



w przypadku czgsci II i il wymienionych odpowiednio w pkt 3 ppkt 1 lit ,,b,,
i ,,c" ogloszenia o przetargu - I0%.

c) Staz pracy w instytucjach lub plac6wkach rcalizujqcych zadania na rzecz dziecka
lub rodziny:

w przypadku czgsci I wymienionej w pkt 3 ppkt I lit ,,a,, ogloszenia o przetargu
- 30%.

w przypadku czgsci II i u wymienionych odpowiednio w pkt 3
,,c" ogloszenia o przetargu- I0%o.

ppkt 1 lit,,b" i

d) w przypadku czgdci II i n wymienionych odpowiednio w pkt 3 ppkt I lit,,b,, i,,c,,
ogloszenia:

odpowiednio staZ pracy polegai4cej na pracy z rodzinq albo staz pracy
polegaj4cej na interwencji kryzysowej lub przeciwdzialaniu uzaleznieniom lub
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie _ I}yo,
posiadanie ukoriczonych szkoleri obejmuj4cych: odpowiednio terapig rodzin
oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie albo w zakresie interwencji
kryzysowej lub przeciwdzialaniauzalehnieniom lub przeciwdzialaniaprzemocy
w rodzinie -20yo:

2) kryterium ceny:

a) kuadaoferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

cena zamfwienia brutto oferty z najntilszq cen4 | cena zamdwienia brutto ofertv
badanej x 50 pkt

b) podczas oceny ofert maksymaln4 iloS6 punkt6w tj . 5 0 pkt. otrzyma oferta z najnizszq
cen4. Pozo stale oferty otr zymai 4 odpowiednio mniej sz4 ilo s6 punkt6w,

c) obliczeniabgd4 dokonywane do dw6ch miejsc po przecinku,
d) cena ofertowa powinna by(, .vr{Yrazona w PLN niezaleanie od wchodz4cych w jej

sklad element6w i powinna by6 skalkulowana w taki spos6b, aby obejmowala
wszystkie koszty zwiqzane zrealizaciqzam6wienia, w tym:

w ptzypadku os6b prowadzqcych dzialalnoSi gospo darczq - tak1e podatek
VAT,
w przypadku os6b nie prowadzEcych dzialalnolci gospodarc zej - takze sktadki
ZUS, kt6re bgd4 placone przezZamawiaj4cego.

3) kryterium stahu pracy;
a) kuzdej ofercie, odpowiednio do udokumentowanych przez Wykonawcg,

pr zy znaw ania j e st ljczb a punkt6 w.
b) dla ustalenia stahu pracy bierze sig pod uwagg czas trwania stosunku pracy lub

umowy cywilnoprawnej lub trwania wolontariatu, oraz czas pozostawania
czlonkiem zespolu interdyscyplinarnego ds. przeciwdzialaniaprzemocyw rodzinie,
bezwzglEdu na ilos6 godzin. stalpracy przeliczasig w dniach,

c) w razie r6wnoczesnego trwania stu2u pracy Wykonawcy w kilku ins[rtucjach,
sumuje sig wszystkie staze pracy niezaleznie od czasu ich trwania,

, 
oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:



oferta z badanym staiem pracy I ofertaz najdluZszym statempracy x ilo56 pkt
(wedlug punktacji dla danego kryterium)

e) podczas oceny ofert maksymaln4 iloSi punkt6w otrzyma oferta z najdluzszym
stazem ptacy. Pozostale oferty otrzymajqodpowiednio mniejsz4 ilo56 punkt6w.

0 obliczenia bgd4 dokonywane do dw6ch miejsc po przecinku;
kryterium po siadanych ukoriczonych szkoleri :

a) kazdej ofercie, odpowiednio do liczby godzin odbytych szkolef,
udokumentowanych zaswiadczeniami przedlozonymi przez wykonawca,
pr zy znaw ani a j e st liczb a punkt6w,

b) oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

oferta badana zliczbq szkolerfl | oferta z najwigkszqliczb4szkoler[ x iloS6 pkt
(wedlug punktacji dla danego kryterium)

c) podczas oceny ofert maksymalnq iloSi punkt6w otrzyma oferta znajwigkszqliczbq
godzin odbytych szkolet'r. Pozostale oferty otrzymqq odpowiednio mniejsz4 iloSi
punkt6w,

d) obliczenia bgd4 dokonywane do dw6ch miejsc po przecinku;
KaZdemu Wykonawcy przypisana zostanie suma punkt6w uzyskanych podczas oceny
jego oferty wedlug wszystkich kryteri6w wymienionych w pkt 1;
Oferta, kt6ra otrzyma najwigksz4 L4cznq liczbg punkt6w zostanie uznana za
naj korzy stn iej sz4 i wybrana pr zez Zamawiaj qc e go .

14. Zmianawarunk6w i odwolanie przetargu.
Zamawiaj1cy zastrzega sobie moZliwo Si :

l) Zmiany warunk6w przetargulub odwolaniuprzetargu bez podawaniaprzyczyn-przed
wplynigciem pierwszej oferty;

2) Odwolania przetargu:

a) jezeli najnihsza zlohona oferta przel<racza kwotg, kt6r4 Zamawiajqcy zamierza
przeznaczy 6 na rcalizacj g zam6wienia,

b) jezeli wyst4pita istotna zmiana okolicznoSci powoduj4ca, ze prowadzenie
postgpowania lub wykonanie zam6wienia nie le|y w interesie publicznym , czego
nie moZna byto wczeSniej przewidzie6,

c) jezelipostgpowanie obarczone jest niemo ZIiw4do usunigcia wad4 uni emo1liwiajqcE
zawarcie niepodlegaj 4cej uniewaZnieniu umowy.

15. Ogloszenie wynik6w postgpowania:
O wyniku postgpowaniaZamawiaj4cy powiadomi zamieszczaj4c stosowne ogloszenie na
tablicy informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiatraczna 1,78-400
Szczecinek, na stronie intemetowej PCPR pod adresem www.pcpr.szczecinek.pl oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR pod adresem http://pcpr.szczecinek,ibip.pl/.
Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana zostanie powiadom iony przez Zamawiajqcego
stosownym pismem lub telefonicznie,

4)

s)

6)



Wykonawca jest obowipany zapewnil dyspozycyjnoSd, celem podpisania umowy,
w przypadku wygrania przetargu.

16. Wykaz zal4cznikSw do niniejszego zapytaniaz
ZalEcznikami do niniej s ze go zapytania sq nast gpuj 4c e w zor y do kument6w :

1) ZaN4czniknr 1 - Formularz oferty;
2) ZaNqcznik nr 2 - OSwiadczenie kandydata zawieraj4ce zgodg na przetwarzanie danych

osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji;
3) ZaNqcznik nr 3 - OSwiadczenie kandydata2e nie byl skazarry prawomocnym wyrokiem

s4du za umySlne przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe;
4) Zalqcznik nr 4 - OSwiadczenie kandydata o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych

oraz o korzystaniu z pelni praw publi czny ch;
5) zaNqcznik nr 5 - oswiadczenie o wypelnianiu obowi4zku alimentacyjnego;
6) Za\Ecznik nr 6 - OSwiadczenie o niepozbawieniu wNadzy rodzicielskiej oraz jej

zawieszeniu lub o gran iczeniu;
7) zatTcznik nr 7 - Formularzwykazujqcy kwalifikacje zawodowe wykonawcy;
8) ZaNqcznik nr 8 - Formularzwykazuj1cy stulpracy Wykonawcy;
9) ZaN4cznik nr 9 - Wz6r umowy;
l})Zal4cznik nr 10 - Klauzula informacyjna - RODO

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Szczecinku

Malgorzata Kubiak - Horniatko
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Zalqcznik rv I

FORMULARZ OFERTY

1' Nazrva i adres Zamawiajacego: Powiat Szczecinecki - powiatowe Centrum
Rodzinie ul. Wiatrac zna l, 7 g-400 Szczecinek.

Pomocy

opis przedmiotu zam6wienia: Swiadczenie uslug pedagoga w powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Szczecinku.
Nazrva i adres Oferenta:

NIP/PESEL.

Nr telefonu-faksu

)

3.

Numer telefonu kontaktowego ..

4' Oferujg wykonanie zad,afi w zakresie Swiadczenia uslug pedagoga w powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zgodme z warunkami podanyrni
w ogtoszeniu o przetargtr oraz szczegolowym opisem przedmiotu zam6wienia opisanym
we wzotze umowy stanowi4cym zalqcznik nr 9 do ogloszenia o przetargu - z dnia
28.11.2018 r. za oene:

a) CZFTSCI:

Lp. Rodzaj uslugi Jednostka
miary

Cena brutto. Slownie cena brutto

I Pedagog -
PRZEPROWADZANIE OCEN
SYTUACJI DZIECI
UiI'{IESZCZONYCHW
RODZINACH ZASTryPCZYCH
ORAZ
W RODZINNYCH DOMACH
DZIECKA;

Przeprowadzenie

oceny sytuacji
jednego dziecka

b) cz4sc rr:
Rodzaj uslugi Cena brutto* Slownie cena

brutto
Pedagog -
PROWADZENIE
PORADNICTWA T TERAPII
RODZINNEJ
W RAMACH DZIAI,ALNOSCI
PCPR

Godzina

poradnictwa/

terapii
(60 min)



c) cz4Si ru:
Lp. Rodzaj uslugi Jednostka

miary
Cena brutto* Slownie cena

brutto
1 Pedagog -

PROWADZENIE
PORADNICTWA W RAMACH
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W TYM PRZECIWDZIAI,ANIA
uzar,nZNmNIoM I
PRZECIWDZIAI,ANIA
PRZEMOCY W RODZINIE

Godzina
poradnictwa/

terapii
(60 min)

J.

d) Cena brutto wymieniona w ust. 1

ztealizacjEzadanianiezbgdne do jego wykonania w tym migdzy innymi (podatek VAT
lub w ptzypadktt' os6b frzycznych nie prowadzqcych dziaNalnoSci gosp odarczejwszelkie
zaplanowane otaz niezaplanowane, a wynikaj4ce z obowiqzujEcychprzepis6w podatki
oraz skladki ZUS ponoszone przez Zamaviajqcego oraz Wykonawc g, orazewentualny
koszt dojazdu do klienta.

e) Jako podstawg rozliczenia przyjmuje sig
przedstawionQ w ofercie Wykonawcy.

ceng jednostkow4 brutto zgodnie z cen4

Deklarujg ponadto:
a) Wykonywanie uslugi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
b) GotowoS6 do podjgcia wykonania uslugi w nienormowanych godzinach pracy, po

wcze sni ej s zy m uzgo dni eniu termin6 w or M czasu z zamawiai Eay m.
OSwiadczamrLez

a) Posiadam uprawnienia do wykonania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli
przepisy prawa nakladaj1 obowi4zek ich posiadania;

b) Posiadam niezbEdn4wiedzg i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny do wykonania
zam6wienia;

c) Znajdujq sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie
zamowienia.

MiejscowoSi, data Podpis oferenta lub osoby
przez nie go upowaZnionej

6.
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Zalaczniknr 2

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatraczna I

78-400 Szczecinek

OSWIADCZENIE

Wyra?am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych osobowych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibq w Szczecinku
ul. Wiatraczna l, reprezentowane przez Dyrektora Malgorzatg Kubiak - Horniatko;
e-mail: pcprszczecinek@wp.pl ,tellfax:94713710L w celu przeprowadzeniarekrutacji.

Podaje dane osobowe dobrowolnie i oSwiadczam, 2e sq one zgodne zprawd4.

ZapoznalemCam) siE z treSci4 klauzuli informacyjnej (zalqcznik ff 8), w tym
z informacjq o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych orazprawie dostgpu
do tre6ci swoich danych i prawie ich poprawiania.

Miejscowo(i6, data Podpis osoby skladaj 4cej
oSwiadczenie

t.

2.

a
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ZaN4czniknr 3

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatraczn I

78-400 Szczecinek

oSwIADCZENIE

OSwiadczam, 2e nie bytam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umySlne
przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe.

Miejscowo56, data Podpis osoby skladaj qcej

oSwiadczenie



Zal1czniknr 4

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatracznal

78-400 Szczecinek

oSwIADCZENIE

OSwiadczam, i2 posiadam peNnqzdolnoSd do czynno6ci prawnych onzkorzystam
z p elni praw publi czny ch.

Miejscowo36, data Podpis osoby skladaj 4cej
oSwiadczenie



FKA.332.04.2018JH
Zalacznikm 5

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe centrum pomocy Rodzinie w szczecinku
ul. Wiatraczna I

78-400 Szczecinek

oSwIADcZENIE

oSwiadczam, 2e v,rypelniam obowi4zek alimentacyjny, kt6ry zostal na mnie nalozony na
podstawie tytulu wykonawczego pocho dzEcego lub zatwierdzonego przez s4d*

OSwiadczam, 2e nie zostal na mnie nalolony obowi4zek alimentacyjny na podstawie tytulu
wykonawczego pocho dz4cego lub zatwierdzonego przez s4d.*

*Niepotrzebne skreSli6.

MiejscowoSi, data Podpis osoby skladaj 4cej
oSwiadczenie
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Zalqczniknr 6

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatracznal

78-400 Szczecinek

oSwIADcZENIE

O Swiadczam, 2e nie j e stem i nie byNem/ am pozbawiony I a wNadzy ro dziciel skiej,
a takhe wladza ro dzi ci el ska ni gdy nie zo stala mi zaw ieszona ani o gr aniczona.

MiejscowoS(,, data Podpis osoby sktadaj 4cej
oSwiadczenie
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Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Tabela nr 1 - ukorlczone studia, szkolenia, kursy itp., obejmuj4ce terapig rodzin oraz
przeciwdzialanie przemocy w rodzinie - CZ\SCIil

*l dzief:8 godzin

Tabela nr 3 - ukoriczone studia, szkolenia, kursy itp., w zakresie interwencji kryrysowej
lub przeciwdzialania uzaleZnieniom lub przeciwdzialania przemocy w rodzinie lub
uprawnienia do prowadzenia terapii kr6tkoterminowej z rodzin4- CZ$SC III

Lp Nazwa studium, szkolenia,
kursu itp.

Organizator Data
rozpoczgcia

Data
zakoficzenia

Liczba
godzin*

SUMA

Nazwa studium, szkolenia,

kursu itp.



*ldzieri=8godzin

Wykonawca zobowr7zany jest zalyczyd dowody potwierdzaj4ce, posiadane doSwiadczenie
dolqczajqc odpowiednie zaSwiadczenia, Swiadectwa b4d2 refercncje (oryginaly lub czytelne
kserokopie potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem przez Wykonawcg skladaj4cego ofertg)

- szczeg6lowo ure gulowane w o glo s zen iu pr zetar gu.

MiejscowoS6, data Podpis oferenta lub osoby
przez nie go upowaznionej
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Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

STAZ PRACY
Tabela nr 1 - staZ pracy na stanowisku pedagoga:

Tabela nr 2 - staZ pracy w instytucjach lub plac6wkach realizuj4cych zadan ia na rzecz
dziecka lub rodzinv:

Lp
Pracod awca I Zamawiaj4cy

Data
rozpoczgcia

Data
zakoficzenia

IloSd

lat
IloSd

miesigcy
Ilo56

dni

SUMA

Pracodawca / Zamawiaj1cy I
Korzystaj4cy z wolontariatu/

Powoluj4cy do zespolu



Tabela nr 3 -staZ pracy polegaj4cej na pracy z rodzin1 - CZ\SC lI

Tabela nr 4 - staZ pracy potegaj4cy na interwencji kryzysowej, przeciwdzialaniu
uzaleZnieniom lub przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie - czqsc rrl

Wykonawca zobowi4zany jest zaLqczyc dowody potwierdzaj4ce, posiadane doSwiadczenie
dolqczajqc odpowiednie zaSwiadczenia, Swiadectwa bqdL referencje (oryginaly lub cz5rtelne
kserokopie potwierdzone za zgodno66 z oryginaNem przez Wykonawcg sktadaj4cego ofertg)

- szczeg6lowo uregulowane w ogloszeniu przetargu.

Podpis oferenta lub osoby

przez nie go upowaZnionej

Lp Pracodawca/
Zamawiaj1cy/

Korzystaj 4cy z wolontariatu/
Powoluj4cy do zespolu

Stanowisko/
zakres czynno5ci

Data
rozpoczgcia

Data
zakoficzenia

IloSd

lat
IloSd

miesigcy

IloSd

dni

SUMA

Lp Pracodawca/
Zamawiaj1cy/

Korzystaj4cy z wolonta riatu/
Powoluj4cy do zespolu

Stanowisko/
zakres czvnno5ci

Data
rozpoczgcia

Data
zakofrczenia

Ilo56

lat
IloSd

miesigcy
IloSd

dni

SUMA
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Zal,1czniknr 9 (wz6t umowY)

UMOWA ZLECENIA Nr ""

zawartaw dniu r' w Szczecinku pomigdry Powiatem Szczecineckim -

Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie, adres: ul. wiatraczna L' 78-400 szczecinek

zwanym w dalszej czgSci umowy ,rzamawiai4cYh", reprezentowanym przez

pelnomocnika Dyrektora PCPR Malgorzatg Kubiak - Horniatko

rwan4lym w dalszej treSci umowy

,rWykonawc4t'

$1

zartawiajqcy zlecaa wykonaw ca zobowiqzuje sig do swiadczenia w Powiatowym centrum

Pomocy Rodzinie w Szczecinku uslug pedagoga' polegaj4cych na:

TI CznSE I _ PRZEPROWADZANIE OCEN SYTUACJT DZTECI UMIESZCZONYCH

W RODZINACH ZAS TNPCZYCH ORAZ W RODZINNYCH DOMACH DZIECKA'

w nastgpuj4cy spos6b i wedlug nastqpuj4cych podstawowych zasad:

a) usluga bgdzie obejmowa6 oceng sytuacji dzieci z terenu Powiatu szczecineckiego'

wskazanycn prze) Zamawiajqcego zgodnie z ustawq z dnia 9 czetwca 20ly'

owspieraniurodzinyisystemiepieczyzastgpczej(Dz.U.z20|8|.poz.998ze
zmianami),kt6re umie szczone zostaly w rodzinnej pieczy zastgpczej oraz rodzinnych

domach dziecka,

b) ocena przeprowadzanabgdzie w miarg pottzeb,jednak w ptzypadku dzieci w wieku

ponizej 3 lat nie rzadzieiniZ co 3 miesi4ce, a w przypadku dzieci starszych nietzadziei

niz co 6 miesigcY,

c) opinia pzeprowadzanabqdzie w celu:

analizy stosowanych metod pracy z dzieckremircdzin4'

analizy potrzeb umieszczenia dziecka w plac6wce dzialaiqcei na podstawie

przepis6wosystemieo6wiaty,dzialalnoSci|eczniczej,

ocenyzasadno6cidalszegopobytudzieckawpieczyzastqpczej'

anal\zy zasadnosci poszerzenia wsp6trpracy rodzinyl dziecka z poradniE

psychologi c:Zro - pedagogiczn4 lub inn4 poradni4 specjalistycznq, wsparcia przy

po dj gciu specj alistyc znei terapii,

d) Zamawiaiqcy-szacuje dokonanie ok. ... ocen sytuacji dzieci w roku'*

2) CZ}SC il - PROWADZENIE PORADNICTWA I TERAPII RODZINNEJ

W RAMA CH DZIAN-ALNOSCI PCPR ORAZ AKADEMII RODZINY, w nastqpuiqcv

spos6b i wedlug nastqpuj4cych podstawowych zasad: r , . !

a) Swiadczeni" ,rrn f odty ,ue sig bgdzie na bieZqco, w miarg potrzeb, po uzgodnieniu

terminu orcz godziny porady lub terapii zZamawiai4cYm'

b) za?'resuslug pedagoga obejmuje pracA w zakresie:

zdiagnozowaria potzeb i problem6w klienta oraz wskazanie dalszych zaleceri do

ptaa!,
I



terapii i poradnictwa dlarodzin z terenu Powiatu Szczecineckiego,

pracy z rodzinami i osobami dotknigtymi m.in. problemem przemocy

w rodzinie, problemami opiekufrczo-wychowaw czymi rtp',

prowadzenia poradnictwa i terapii dla os6b sprawuj4cych rodzinnqpieczq zastEpczq

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastqpczej a takhe rodzic6w

biologicznych dzieci objqtych tq, pieczq i doroslych wychowank6w pieczy

zastgpczei,

Swiadczenie uslugi w miejscu zamieszkania klienta w indywidualnych

przypadkach,

sporzqdzaniedokumentacjiwymaganeiptzezZamawiai4cego,

Swiadczenie uslug odbywa6 sig bgdzie nabte?qco,w miarq potrzeb, po uzgodnieniu

terminu oraz godziny porady lub terapii zZamawnjqcym'

c) Zamawiajqcy szacuje wykonanie ok.... ... poradnictwa w roku.*

3) CZtrSC il PROWADZENIE PORADNICTWA W RAMACH INTERWENCJI

KRYZYSOWEJ W TYM PRZECIWDZIAtr,ANIA UZALEZNIENIOM I

PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE, w nastqpujQcy spos6b i wedlug

nastgpuj 4cych podstawowych zasad'.

a) Zaktes uslug pedagoga obejmuje praca w zakresie:

zdiagnozowania potrzeb i problem6w klienta w tym uzalehnien oraz wskazanie

dalszych zalecen do PracY,

poradnictwo i pomoc pedagogiczna osobom i rodzinom bgd4cym

w stanie kryzysu tj. przemoc w rodzinie, traumatyczne doSwiadczenia Zyciowe,

trudne pr zeTy cia o s ob i ste, problem tzalehnieni a itp',

prowadzenie dzialah od momentu postawienia dragnozy do zakonczenia sytuacji

kryzysowej,

Swiadczenie uslugi w miejscu zamieszkania klienta w indywidualnych

przypadkach,

wsp6lpraca z koordynatorem punktu interwencji kryzysowej oraz

zpozostalymi specjalistami w sprawie todziny objqtej pomocQ,

sporzqdzaniedokumentacjiwymaganejprzezzamawiajqcego.

b) Zamawiajqcy planuje dwa dyzury czterogodzinne w kuizdymtygodniu miesiQca. Jeden

z dy1utow w tygodniu pelniony bgdzie w godzinach popoludniowych. Swiadczenie

uslug odbywa6 sig bgdzie po uzgodnieniu terminu oraz godziny dylur6wlpotad z

Zamawiajqcym,

c) Zamawiajqcy szacuje wykonanie ok. ... poradnictwa/terapii w roku'*

$2

1 . Termin rozpoczgcia realizacji zam6wienia ustala sig na dzieh I stycznra 2019 r.

2. Termin zakohczeniarealizacjizam6wienia do 31 grudnia 2019 r.

$3

z6r formalny ze strony Zamawiajqcego bqdzie pelni6

$4



wykonawc a zobowiqzuie sig do wykonywania czynnosci bgd4cych przedmiotem umowy

znale1TrtqstarannoSci4, wlaSciw4 z"*zglidunarodzai Swiadczonej uslugi i podmiottej uslugi'

$s

ZamawiaiqcY zastrzega sobie :

1) Prawo monitoringu przebiegu i sposo

2) W zwi4zku z brukiem na dziefrdzisiej encjalnych klient6w ktorzy

korzystad bgdqzporadpedagogawposzcze am6wienia' prawo zmiany

liczby;
a)przeprowadzonychocensytuacjidziecka(dot.czgscilzam6wienia)*
b)godzinporadnictwalterapii(dot.czgscillinzam6wienia)*;

3) Prawo niezwtocznego rozwiqzania umowy (ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia

koszt6w ze strony iamawiaj4cego) w razie stwierdzenianienale1ytego jej wykonaniaprzez

wykonawca, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych

nieprawidlowoSciach i braku ze stronfWykonawcy wyjaSniefrtych nieprawidlowoSci' kt6re

zaakcePtuj e ZamawiajqcY .

$6

1. Zanawiajqcy przewiduje narealizacjg przedmiotu umowy okreslonego w $ 1 ust' ""'
w calym okresie jej trwaniakwotg rycza\towqbrutto PLN (slownie: """"""")

2. W zwi4zku z brakiem mozliwoSci realnego oszacowania ostatecznei liczby ocen/godzin

poradnictw algodzinterapii kt6ra niezbqdna bqdzie w danym roku budZetowym' liczba ta

moZeuleczmianieiuza|ehnionabgdzieodfaktycznegozapoltzebowaniaptzyczymi
a) Liczbatamokeulec zmniejszeniu w kaZdl'rn przypadku;

b) Liczba tamoteulec zwigkszeniu w przypadku zwigkszenia srodk6w finansowych na to

zadanie w danym roku budzetowym. JednakZe Nqczna kwota na realizaciE zadania

wprzypadkuzwigkszenianiemoZeprzekroczy6kwotyktoraskutkowalabyzmianq
trybu przeprowadzenia postgpowania gdyby znarlabyla zamawiaj4cemu w momencie

tworueniazapytania' 
ielkos6 brutto zam6wienia'3. WartoS6 brutto umowy okreslad bqdzie sumarycznQ w:

4. W przypadku zwigkszeni a liczby godzin poradnictwa/tetapiilocen konieczne bgdzie

aneksowanie umowY.

5. Jako podst awE rozliczeniaprzyimuje sig cenq jednostkow4 brutto przedstawion4 w ofercie

Wykonawcyza|godzingporadnictwalterapiil|przeprowadzon4oceng*'
6. po zakoftczeniu okresu obowi4zywania rmowy, Wykonawcaniebqdzie wnosil 2adnych

rcszczeh wobec ZamawiaiEcego, w przypadku nie wykorzystania caloSci kwoty brutto

okreSlonej w niniejszej ofercie'

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiqzane zrealizaci4przedmiotu umowy jakie

musi ponie6d Wykonawca w celu realizacii niniejszej umowy'

Strony postanawiaj q,2e v,rynagrodzenie wykonawcy bgdzie ustalane zamiesiEczne okresy

7.

rozliczeniowe.

Zaplata wYnagrodzenia

awcy w ci4gu

zostanie dokonana przelewem na wskazane konto bankowe

14 dni, od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionego



rachunku/faktury VAT* z miesiEczn4 ewidencjq godzin poradnictwalgodzin terapiil

dokonanych ocen sytuacji jednego dziecka*,zwykazem iloSci godzin' Rachunek lub fakturq

nale1y dostarczyf w terminie nieprzekr aczajqcym pierwszych 5 dni kalendatzovYych

nastgpnego miesi4ca po wykonaniu uslugi'

10. Rachunki/ faktury bgd4 wystawiane na Powiat szczecinecki ul. warcislawa IV 16' 78-400

Szczecinek, NIP 6731630032, REGON 330920877 '

odbiorca/ platnik: powiatowe centrum pomocy Rodzinie w szczecinku, ul. wiatracznal.

78-400 Szczecinek'

ll.Adres dorgczenia faktury: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku' ul'

W iatraczna 1, 78-400 Szczecinek'

12. Za datg zaplaty strony uwa?ajq dzien obci}Zeniakonta bankowego Zamawiaj}cego'

13. Strony postanawiaj q,2ewykonawca nie moze przeniesi na osoby fizecie wierzytelnosci

wynikaj 4cej z niniejszei umowy'

14.zartawiajqcy mo2eodst4pi6 od umowy w tazie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznosci

powoduj4cej, Ze wykonanie umowy nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna bylo

przewidzie6 w chwili jei zawarcia, zawiadamiaj4c o tym wykonawcg na pismie w terminie

jednego miesi4ca od powzigcia wiadomosci o powyaszych okolicznosciach' w6wczas

Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokoSci proporcjonalnej do wykonania czqi;ci

przedmiotu umowY' 
$ 7

l. wykonawca ponosi pe\nq odpowiedzialnosd w zwiqzku z niewykonaniem bqdi'

nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, chyba, 2e nie wykonanie lub nienaleZyte

wykonanie nast4pi z winy Zamawiaiqcego'

Zadnaze Stron nie ponosi odpowiedzialnoSci za calkowite lub czqsciowe niewykonanie

zobowiqzafr wynikaj4cych z Umowy, jeZeli ich tealizacia okazala si9 niemoaliwa ze

wzglgdunaokolicznlsci sily wyhszei,po4at,klgski Zywiolowe, wojng' dziaNaniawojskowe'

Itp.

W razie wPtrYwu okolicznoSci silY v,ry4szej na terminy rcalizacii Umowy nale?y ie

odpowiednio zmienic.

Strona, dla kt6rej wykonanie zobowiqzan wynikaj4cych z Umowy stalo sig niemozliwe'

winna niezwlocznie - najpoZniej w ciqgu 24 godzin - powiadomii drug4 Stronq

o nast4pieni u orazprzewidywanym czasie ust4pienia takich okolicznosci'

Wystarczaj qcym dowodem ww. okolicznoSci jest oficjalne potwierdzenie organ6w

2.

a
J.

4.

5.

pafistwowYch'

6. W razie niePowiadomienia lub

odpowiednio, PrzYsluguje Prawo do

zniniejszej UmowY.

7. Je?eli pelne lub czgsciowe wykonanie

niemoZliwe Przez okres Ponad 3 dni,

problemu.

nieterminowego powiadomienia, drugiej Stronie'

odst4pieni a o d wykonania zobowi4zari wynikaj 4cych

zobowiqzah wynikaj4cych z Umowy bqdzie

Strony om6wi4 sytuacjE i ustal4 rozwiqzanie

$8

zamawiajqcy ma prawo dokonywad kontroli wykonania przedmiotu Umowy'

, lawykonywania umowy, powinna by6 prowadzonaw obecnosci wykonawcy oraz

6b nie zakJ6caj4cy dzialalnoSci Wykonawcy'



2.

3. ZamawiajEcy mokerownieZ 24da6od Wykonawcy pisemnych wyjaSnief dotyczqcych

jegoobowiqzk6wzwiqzanychzwykonywaniemprzedmiotuUmowy.

se

1. Wykonawca jest zobowi4zany do zachowania w poufnosci wszelkich informacji

dotycz4cych niniejszej umowy, zasad wsp6lpracy pomigdzy stronami, w tym

w szczeg6lnosci dotyczqcychzamawiaiqcego, informacji o klientach, bazachdanych,otaz

innych specjalistyc znych informacji, o kt6rych wiedzq Wykonawca powzi$ w zwiqzku z

wykonywaniem niniejszej umowy. Obowi4zek zachowania tajemnicy trwa nadal po

wygaSnigciu niniej szej umowy.

Wykonawca o6wiadcz a, i2 w szelkie dane udostqpnione mu

niego nale?ycie zabezpieczone i mog4 by| przetwarzane

obowi4zk6w wYnikaj 4c Y ch z Umowy.

$10

1. Wszelkie oSwiadczenia zwiqzane z wykonywaniem Umowy, ptzekazywane bEdA

bezposrednio za pokwitowaniem, listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru na

adresy Stron wskazane w komparycji Umowy'

2. Dorgczenie na adresy wskazane w komparycji Umowy l.wuZa sig za skuteczne z dniem

odbioru, lub, w przypadku nieodebrania, w terminie 14 dni od dnia pierwszego

awlzowarua.

Ka\daze stron mokena podstawie jednostronnego pisemnego oSwiadczenia skutecznego

od chwili jego dorgc zenia drugiej stronie, dokonaf zmiany swojego adresu do dorqczef'

o kt6rym mowa powY2ej.

Wszelkie zmiany uzupelnienia lub rozwiqzanie umowy lub jakichkolwiek innych

porozumieh czy teZ dokument6w, z kt6rych wynikaj4 prawa lub obowi4zki dla Stron

wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, zas odst4pienie od nich i ich

wypowiedzenie wymagaj4 pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, chyba 2e przepis

szczeg6lny zastrzega inn4 formg.

sprawy spome bgdQ rozstr zygane przezstrony w spos6b polubowny , aw pfzypadku braku

mozliwosci polubownego zaNatwienia sprawg bgdzie tozstrzygal' s4d wlasciwy miejscowo

dla siedzib y Zamawiai4cego.

W zakresie nieuregulowanym Umow4 maiq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

oraz iwrc przepisy prawa polskie go.

UmowE sporuqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dlakaadei ze

Stron.

przez Zamawiaiqcego s4 Przez

vtylqcznie w celu wykonania

J.

4.

5.

6.

Zamawiai4cy

-.n ruebne skreSlid.

Wykonawca



Zalaczniknr l0
K.LAVZVLA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20161679 z dma 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osob
fizycznycLt w ztxriqzk.u z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwD
(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 ) zwan4- RODO- rnforrrrujg, i2;

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib4 w Szczecinku ul. wiatraczna I
reprezerrtowane przez Dyrektora Malgorzatg Kubiak - Horniatko;
e-mail: pcprszczecinek@wp.pl , tel/fax: O94 7l 37 IOI.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Robert Kolodziejczak; e-mail:
iod@powiat.szczecinek.pl; tel;94 37 292 38.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6
RODO natomiast dane wra?Iiwe beda przetwarzane na podstawie art. 9
ust 2 a, b, c, g, h, j RODO w celu realizacji zadan ustawowych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie stosownych
przepisow ustaw L rozporz4dzen krajowych:
- ustawy z dnta 12 marca 2OO4 r. o pomocy spolecznej;
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu

dziect;
- objgcie ubezpieczenrem spolecznym oraz zdrowotnym na podstawie

ustawy z dnia 13 pa2dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczei
spolecznyclt oraz ustawy z dnta 27 sierpnia 2OO4 o Swiadczeniach
opieki zdrowotnej, finansowanych ze Srodkow publicznych;

- przeciwdziaLanre przerrrocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia
29 Iipca 2005 r. o przectwdzialanru przemocy w rodzinie;

- wspierante rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych;

i innych aktow prawnych niewymienionych, niezbqdnych do realizacji
celow.

odbiorc4 Pani/Pana danych osobowych beda osoby fizyczne lub
prawne, organy publiczne,.jednostki lub inne podmioty, ktorym mog4
byc ujawnione siq dane osobowe niezbgdne do realizacji celow.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa
tr ze cie go I or ganizacjr mig dzy naro dowej .

6) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbqdny
do realizacji zadan ustawowych zgodnie z obowi4zwj4cymi przepisami
ustaw i rozaorzadzen.

1)

2)

3)

4)

s)



7) posiada Pani/Pan prawo dostgpu do treSci swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzarria, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia
zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnos6 z prawem
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed, jej
cofnigciem.

8) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob
zautorrratyzowany i nie beda profilowane.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa lJrzgdu Ochrony
Danych osobowych gdy luzr,a Panilpan, iL przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy rozporzildzenia
RODO.


